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GESCHILLENBESLECHTING IN STATUTEN OF HUISHOUDELIJK REGLEMENT     
 
In de modelstatuten die de SVIN heeft aangeleverd is een artikel opgenomen over het onderwerp 
‘geschillenbeslechting’. Er is echter geen artikel opgenomen over het onderwerp ‘bezwaar en beroep’. Wij 
vinden het zeer belangrijk dat een vereniging vastlegt hoe zij omgaat met dit onderwerp, zodat vóóraf 
duidelijk is wat de regels zijn wanneer zich een geschil voordoet. 
Daarom hebben wij een artikel opgesteld, dat kan worden opgenomen in de Statuten of het Huishoudelijk 
Reglement van de vereniging.  Dit artikel vindt u op pagina 2. 
De Stichting Volkstuindersbelangen Rijnmond heeft een Commissie van Geschillen die kan optreden als 
externe instantie voor geschillen- en beroepsbehandeling. In het artikel wordt deze steeds genoemd. Een 
vereniging kan er uiteraard voor kiezen een andere instantie toe te wijzen. 
 
 

Bemiddeling en advies 
Het heeft altijd de voorkeur dat partijen samen, in goed overleg, naar een oplossing zoeken wanneer er een 
meningsverschil is. Soms is hiervoor een extern bemiddelaar nodig. 
Soms komen partijen er samen niet uit. Dan is het advies van een externe, onafhankelijke instantie nodig. 
In lid 4 van onderstaand artikel is aangegeven hoe een extern bemiddelaar of adviseur wordt ingezet.  
 

Bezwaar 
Het kan voorkomen dat een lid het niet eens is met een besluit of maatregel die door het bestuur genomen 
wordt. Een lid kan hiertegen bezwaar aantekenen bij het bestuur. Het bestuur neemt het bezwaarschrift in 
overweging en geeft aan of het lid gelijk heeft (het bezwaar is gegrond verklaard) of dat het lid geen gelijk heeft 
(het bezwaar wordt ongegrond verklaard).  
Bovenstaande geldt ook voor de taxatie die door de vereniging wordt uitgevoerd, wanneer een lid zijn tuin wil 
verkopen. 
In lid 5 van onderstaand artikel is aangegeven hoe een vereniging de bezwaarprocedure kan vastleggen. 
 

Beroep 
Het kan ook voorkomen dat een lid, ook al is het bezwaar ongegrond verklaard, nog steeds van mening is dat 
het besluit/de maatregel onterecht is.  Dan is het onafhankelijke oordeel van een externe partij nodig. Deze 
geldt dan als beroepsinstantie: De beroepsinstantie beoordeelt of het besluit is genomen volgens de regels van 
de vereniging en of het besluit/de maatregel terecht is. De beroepsinstantie spreekt een oordeel uit en hieraan 
moeten alle partijen zich houden. De onafhankelijkheid is hierbij van groot belang, zodat er een eerlijk en 
rechtvaardig oordeel wordt uitgesproken. 
Bovenstaande geldt ook voor de taxatie die door de vereniging wordt uitgevoerd. 
In het verleden kon men bij de RBvV terecht bij de Commissie van Geschillen, maar deze bestaat niet meer. Het 
is in onze ogen essentieel dat hiervoor een alternatief wordt geboden. 
In lid 6 is aangegeven hoe een vereniging de beroepsprocedure kan vastleggen.  
 
 
 
Desgevraagd kunnen wij u onderstaand artikel als Word-bestand aanleveren. 
Wij zijn graag bereid u nader te adviseren bij het samenstellen van het Huishoudelijk Reglement van uw 
verenging. Neem gerust contact met ons op. 
Wanneer uw vereniging de Commissie van Geschillen toewijst als externe instantie voor geschillenbeslechting, 
vernemen wij dat graag. 
 
 
 
 
Het bestuur van Stichting Volkstuindersbelangen Rijnmond  
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ARTIKEL …. : GESCHILLENBESLECHTING, BEZWAAR EN BEROEP 
1. Het in dit artikel bedoelde advies, bindend advies of bemiddeling is van toepassing op alle leden van 

vereniging.                                             
2. In geval van een overtreding van de Statuten, van een reglement en/of van een besluit is er sprake van 

een overtreding en is het bepaalde in het artikel 71 van de statuten van toepassing. 
3. Geschillen tussen leden onderling, leden en een orgaan van de vereniging niet zijnde de algemene 

vergadering of organen van de vereniging, niet zijnde de algemene vergadering, onderling worden 
naar keuze van betrokkenen beslecht door: 
a. bemiddeling volgens het Reglement Conflictbeslechting van de Stichting Volkstuindersbelangen 

Rijnmond 
b. advies of bindend advies volgens het Reglement Conflictbeslechting van de Stichting 

Volkstuindersbelangen Rijnmond 
4. Indien volgens een lid zich een geschil voordoet, komt hij met de andere betrokkene(n) tot 

overeenstemming over een in lid 3 vermelde wijze van geschillenbeslechting. Betrokkenen  doen 
hiervan schriftelijk mededeling aan het bestuur van de Stichting Volkstuindersbelangen Rijnmond die 
het geschil in behandeling neemt met inachtneming van het toepasselijke reglement. De 
toepasselijkheid van het genoemde reglement van de Stichting Volkstuindersbelangen Rijnmond geldt 
voor de leden als een verplichting die uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeit. De leden die 
bij het geschil zijn betrokken verklaren uitdrukkelijk het toepasselijke reglement van de Stichting 
Volkstuindersbelangen Rijnmond op hen van toepassing en verklaren bedoeld reglement na te leven 
en zich daarbij te richten naar de aanwijzingen die door het bestuur van de Stichting 
Volkstuindersbelangen Rijnmond of de met onderscheidenlijk  (bindend) advies of bemiddeling belaste 
personen aan hen worden gegeven.  

5. Indien het bestuur of een orgaan van de vereniging een besluit heeft genomen dan wel een maatregel 
heeft getroffen, welke naar het oordeel van een lid niet terecht is, is het lid gerechtigd hiertegen 
binnen 14 dagen na de datum waarop het besluit dan wel de maatregel bij bezwaarde bekend is 
geworden bij het bestuur schriftelijk bezwaar aan te tekenen. In het bezwaarschrift vermeldt het lid:  
a. het besluit dan wel de maatregel waartegen bezwaar gemaakt wordt; 
b. de datum waarop het besluit dan wel de maatregel bekend is geworden; 
c. de redenen waarom het lid bezwaar maakt; 
Het bestuur geeft binnen 30 dagen na ontvangst van het bezwaarschrift schriftelijk een met redenen 
omkleed antwoord aan het lid, waarin in ieder geval vermeld wordt of het bezwaar wel of niet 
gegrond wordt verklaard. 

6. Indien een lid bezwaar heeft ingediend tegen een door het bestuur of orgaan van de vereniging 
genomen besluit of maatregel en dit bezwaar is door het bestuur ongegrond verklaard, is het lid 
gerechtigd om hiertegen binnen 14 dagen na de datum waarop de ongegrond verklaring bij 
bezwaarde bekend is geworden in beroep te gaan. 
Betrokkene doet hiervan schriftelijk mededeling aan het bestuur en legt een beroepsschrift voor aan 
de geschillencommissie van de Stichting Volkstuindersbelangen Rijnmond die als beroepscommissie 
zal fungeren en het beroepsschrift in behandeling neemt met inachtneming van het toepasselijke 
reglement. De uitspraak van de beroepscommissie is voor alle partijen bindend. 

7. Het in lid 3, 4 en 6 genoemde reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de Stichting 
Volkstuindersbelangen Rijnmond. Een wijziging in het in lid 3, 4 en 6 genoemd reglement treedt in 
werking op de datum die is bepaald door het daartoe bevoegde orgaan van de Stichting 
Volkstuindersbelangen Rijnmond. 

                                                           
1 In lid 2 van dit artikel wordt verwezen naar een artikel in de statuten van de vereniging.  
   Het artikelnummer kan per vereniging afwijken van het hier genoemde nummer. 
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